Kedves Barátunk!
Először is köszönjük, hogy csatlakoztál a „Tanulni akarunk!” akciónkhoz, amelynek keretében az
ország egész területén aláírásokat gyűjtünk annak érdekében, hogy állítsák vissza a fiatalok 18 éves
korig szóló tankötelezettségét, hogy a továbbiakban ne zuhanjon ki 50.000 fiatal a közoktatás
rendszeréből, másrészt, hogy nyissák meg a Szabóky Adolf ösztöndíj alapot az érettségizni
szándékozó hátrányos helyzetű és roma fiatalok előtt is, mert most csak a szakmunkások kaphatják.
Az aláírásgyűjtés során az alábbiakat kell tudnod:
1. Minden aláírásgyűjtő ívhez csatolva van, egy az európai adatvédelmi szabályokhoz illeszkedő
tájékoztató is.
2. Kérünk szépen, hogy az aláírásgyűjtő ívet, mindig olvashatóan, nyomtatott betűkkel
töltsétek ki, az olvashatóság és az érvényesség érdekében! (kivéve AZ ALÁÍRÁS ROVAT, AHOL
AZ ALÁÍRÓ A SAJÁT KÉZJEGYÉVEL LÁTJA EL)
3. Nagyon kérünk az akció és kezdeményezésünk becsülete, hitelessége érdekében, hogy csak
valódi aláírások legyenek! Igy segítünk igazán a kezdeményezésnek, ha őszintén, becsülettel
gyűjtjük össze a támogató aláírásokat.
Az összegyűjtött aláírásgyűjtő íveket kérünk az alábbi címre juttasd vissza:
Idetartozunk Egyesület
1089 Budapest, Dugonics utca 12/A
Ha bármi felmerülő kérdésed van, az alábbi telefonszámon kereshetsz minket:
0670-6714789 – Setét Jenő
Budapest, 2019. 10. 30.
Köszönettel és barátsággal:

Setét Jenő
az Idetartozunk Egyesület vezetője

Magyarország Kormánya,
Magyar Országgyűlés,
dr. Orbán Viktor Miniszterelnök úr,
dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere
részére
„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” /Széchenyi István/
A tankötelezettségi korhatár 18 évről, 16 évre történt leszállítása a fiataloknak a közoktatásból való tömeges kikerülésével járt. A 17 éves fiatalok 20 %-a már ki is hullott a
közoktatásból az elmúlt nyolc évben Magyarországon. A fiataloknak az iskolában a helye.
A szegény sorsú érettségit adó iskolákban tanuló középiskolások és egyetemisták, ma jóval kevesebb támogatást kapnak, mint ha inkább munkanélkülinek jelentkeznek. Az
általános iskolák diákjainak közel egytizede halmozottan hátrányos helyzetű, de a gimnáziumokban, egyetemeken az egy százalékot sem érik el.
1.

Kérjük az Országgyűlést, hogy állítsa vissza a fiatalkorúak 18 éves korig szóló tankötelezettségét.

2.

Kérjük az Országgyűlést, vessen véget a magasabb tanulmányi célokat kitűző rászoruló fiatalok állami hátrányos megkülönböztetésnek az ösztöndíjazásban, és
nyissa meg számukra is a Szabóky Adolf ösztöndíjhoz való hozzáférést.

NÉV (nyomtatott nagybetűvel)

Település

Utca, házszám

Telefon/ e-mail

Aláírás

